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तपाईंले बच्ा जन्ाइसकेपछि गर्भनिरोध

तपाईंले प्ररावकारी गर्भनिरोधक प्रयोग गरेर अनियोजजत गर्भधारण रोकि ्द्दत गि्भ सकिनुहुनि।  गर्भनिरोधका नवभरन्न नवधधहरू 
िि्। तपाईंले बच्ा जन्ाइसकेपछि गर्भनिरोधका केही नवधधहरू प्रयोग गि्भ सकिनुहुनि। तपाईंको लानग कनु ि नवधध उत्त् ि रिेर 
निण्भय गरा्भ, निमि कनु राहरु जान्न ्हत्वपूण्भ ि:
• प्रतयेक नवधध के हो  
• यसले कसरी का् गर्भि 
• अनियोजजत गर्भधारण रोकि यसले कभत्तको राम्ो का् गि्भ  
• तपाईंले यो कनहलेबाट प्रयोग गि्भ शनुरू गर् सकिनुहुनि 
• फाइरा र बेफाइराहरु  
• यदर तपाईंले सतिपाि गराउँरा यो नवधध प्रयोग गि्भ सकिनुहुनि 

यदि तपाईं सतनपान  गराउिैँ हुनुहुन्छ भने सिफाररि गररएका विकलपहरू 

सतिपाि गर्भनिरोधको एक नवधध हुि सकि। यदर तपाईं सतिपािलाई गर्भनिरोधको नवधधको रूप्ा प्रयोग गि्भ चाहिनुहुनि रिे 
आफिो डाकटर वा िस्भसँग कनु रा गिनु्भहोस्। यदर तपाईं ब्ेसट पम्प प्रयोग गिनु्भहुनि रिे यो नवधधले का् गरदैि।  सतिपाि गरा्भवस्ा 
रोकि ९८% प्ररावकारी ि यदर:   
• तपाईंलाई आफिो बच्ा रएरेखि ्नहिावारी रएको िैि र 
• तपाईंको बच्ा ि ्नहिा रनरा क् उ्ेरको ि र 
• तपाईं सतिपाि ्ात्र गराउँरै हुिनुहुनि। यसको ्तलब तपाईंले आफिो बच्ालाई कनु िै पनि फ्नु्भला, वा अनय िािा वा ड्रिंक दरिनु 

हुन्न र 
• तपाईं नियध्त रूप्ा सतिपाि गराइरहिनुरएको ि। यसको अर्भ दरि्ा प्रतयेक ४ घणटा्ा कममत्ा एक पटक र रात्ा प्रतयेक 

६ घणटा्ा एक पटक। 

यदर तपाईं गर्भवती हुि चाहिनुहुन्न रिे, तपाईंले गर्भनिरोधको अकको नवधध प्रयोग गिनु्भपिने हुनि जब:  
• तपाईंलाई ्नहिावारी हुनि िा 
• तपाईं आफिो बच्ालाई अनय िािा वा ड्रिंक दरि रालिनुहुनि।  

सतिपाि गराउँरा, तपाईंले सनुरभषित रूप्ा निमि नवधधहरू प्रयोग गि्भ सकिनुहुनि:   

गभ्भवनरोधक प्रतयारोपण 
बच्ा जन्ाइसकेपछि तनुरुनतै गर्भनिरोधक प्रतयारोपण (ImplanonNXT®) राखि सनकनि । गर्भनिरोधक प्रतयारोपण गरा्भवस्ा 
रोकि ९९.९ प्रनतशत रनरा बढी प्ररावकारी हुनि।   

इनट्ायुटेराइन विभाइिेि (IUD) 
तपाईंले आफिो बच्ा जन्ाएपछि कपर IUD वा ह्कोिल IUD (Mirena® वा Kyleena® ) हालि कममत्ा चार हपता पि्भिनु 
पिने हुनि। धयिीहरू छिटो का् गि्भ रालिि् र गरा्भवस्ा रोकि ९९.२ रेखि ९९.८ प्रनतशत प्ररावकारी हुनिि् । यदर तपाईंलाई 
स्सया रयो वा तपाईं अकको बच्ा जन्ाउि चाहिनुहुनि रिे, दुवै प्रकारका IUD लाई डाकटरले सजजलै निकालि सकिि्।   

If you need an interpreter, please call Translating and Interpreting service (TIS) on 131 450

Contraception after you have had a baby - Page 1 / 3 



If you need an interpreter, please call Translating and Interpreting service (TIS) on 131 450

Contraception after you have had a baby - Page 2 / 3 

Nepali

गभ्भवनरोधक इन् ेकिन 
तपाईंको बच्ा रएपछि तपाईंले तनुरुनतै गर्भनिरोधक इनजेकसि (Depo Provera) शनुरुगि्भ सकिनुहुनि। डोजको एक धेरै 
सािो ्ात्रा ्ात्र सतिपािको ्ाधय्बाट तपाईंको बच्ालाई जानि र यसले तपाईंले उतपारि गिने दूधको ्ात्रालाई असर गरदैि।  
गर्भनिरोधक इनजेकसि गरा्भवस्ा रोकि ९४% रेखि ९९.८% सम् प्ररावकारी हुनि।       

Progesterone Only Pill (POP या “मिनी वपल”) 
तपाईंले आफिो बच्ा रएपछि तनुरुनतै ध्िी नपल शनुरुगि्भ सकिनुहुनि। ध्िी नपल गर्भधारण रोकि ९१% रेखि ९९.७ % सम् 
प्ररावकारी हुनि ।    

कणिि 
तपाईंले पनुरुष र ्नहला कणड् फेरर यौि समबन्ध राखि शनुरुगिने नबभत्तकै प्रयोग गि्भ सकिनुहुनि। कणड्ले गर्भधारण रोकि ्द्दत 
गर्भि र सेकसचनुअलली ट्ानसध्सीबल इनफेकसि (STIs) हरुबाट सवकोत्त् उपलब्ध सनुरषिा प्रराि गर्भि।  यीिीहरू गरा्भवस्ा रोकि 
७९% रेखि ८२% प्ररावकारी िि्।  तपाईंले अिलाइि वा पररवार नियोजि एि.एस.डबलयू. बाट ्नहला कणड् नकन्न सकिनुहुनि।.

िायाफ्ाि  
तपाईंले आफिो बच्ा रएको ि हपता रेखि एउटै आकारको डायाफ्ा् (Caya®)  प्रयोग गि्भ सकिनुहुनि। यो गरा्भवस्ा रोकि 
८८% रेखि ९६% सम् प्ररावकारी ि।  

प्राकृवतक पररिार वनयो्न  
प्राकृनतक पररवार नियोजिल ेतपाईंको मेन्सट्रुअल साइकलको स्य्ा हुिे शारीररक पररवत्भिहरूको निगरािी गर्भि। तपाईंले 
यसलाई कनतसम् राम्री प्रयोग गिनु्भहुनि र तपाईंले ििौट गिनु्भरएको नवधध्ा निर्भर रएर यो ९९% सम् प्ररावकारी हुि सकि, 
तर ७६% रनरा क् प्ररावकारी पनि हुि सकि। तपाईंले प्राकृनतक पररवार नियोजि नवशेषज्ञसँग कनु रा गि्भ आवशयक ि। 
नवशेषज्ञले एकै स्य्ा एक रनरा बढी नवधधहरू प्रयोग गि्भ छसफाररस गि्भ सकिि्। सतिपाि गराउँरा प्राकृनतक पररवार नियोजि 
प्रयोग गि्भ गाह्ो हुि सकि। प्राकृनतक पररवार नियोजि तपाईंलाई गर्भवती हुि ्द्दत गि्भ पनि प्रयोग गि्भ सनकनि।   

सटेररलाइ्ेिन
सटेररलाइजेसि गर्भनिरोधको एक स्ायी, सरजिंकल नवधध हो जनुि गरा्भवस्ा रोकि ९९% रनरा बढी प्ररावकारी हुनि। 
्नहलाहरूले ट्नुबल छलगेसि वा ट्ूबल ओकलनुजि गि्भ ििौट गि्भ सकिि्। पनुरुष्ा भयासेकटो्ी हुि सकि । तपाईंले आफिो 
बच्ा जन्ाएको कमती्ा तीि ्नहिापछि ट्नुबल ओकलनुजि र ट्नुबल छलगेसि गिनु्भ सबैरनरा राम्ो हुनि । तरानप, तपाईंलाई केही 
धेरै स्य पि्भि छसफाररस गि्भ सनकनि । सािो बच्ाको हेरचाह गिनु्भ तिावपूण्भ हुि सकि र यो स्ायी निण्भय गिने उत्त् स्य 
िहुि सकि।     

इिर्ेनिी गभ्भवनरोध  
यदर तपाईंले असनुरभषित यौि समबन्ध राखिनुरएको ि र गर्भवती हुि चाहिनुहुन्न रिे, तपाईंले आफिो बच्ा जन्ाएको ३ हपता 
पछि इ्रजेनसी गर्भनिरोधक प्रयोग गिनु्भपि्भ। Levonorgestrel (LNG) इ्जनेनसी गर्भनिरोधक चकककी सतिपाि गराउँरा 
रुचाइिे नवधध हो नकिनक LNG को रोरै ्ात्रा ्ात्र तपाईंको आ्ाको दूध्ा प्रवेश गर्भि।  Ulipristal Acetate (UPA) 
इ्जनेनसी गर्भनिरोधक चकककी छलएको एक हपतासम् सतिपाि गराउि छसफाररस गररिंरैि । कपर IUD केही अवस्ा्ा इ्जनेनसी 
गर्भनिरोधको रूप्ा प्रयोग गि्भ सनकनि।  

असनुरभषित यौि समबन्ध रािेपछि, सकेसम् चाँडो इ्जनेनसी चकककी छलिनुपि्भ। यसको अर्भ LNG इ्जनेनसी गर्भनिरोधकको लानग 
७२ घणटा (तीि दरि) भरत्र वा UPA इ्जनेनसी गर्भनिरोधकको लानग १२० घणटा (पाँच दरि) भरत्र  । इ्जनेनसी गर्भनिरोधक 
गरा्भवस्ा रोकि ८५ % सम् प्ररावकारी हुि सकि। यसको प्ररावकाररता तपाईंले इ्जनेनसी गर्भनिरोधक कनत चाँडो छलिनुहुनि 
रन्ने्ा निर्भर गर्भि।  तपाईंले डाकटरको प्रेमसरिपसि नबिा फा्ा्भछससटबाट इ्जनेनसी गर्भनिरोधक चकककी िरीर गि्भ सकिनुहुनि।   
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प्रारम्भिक सतनपानिा सिफाररि नगररएका विकलपहरू  

को निमि नवधधहरू तपाईंको बच्ा कममत्ा ि हपताको िरएसम् छसफाररस गररिंरैि, र तपाईंको छचनकतसकसँग कनु रा गरेपछि ्ात्र 
गररनि। यी नवधधहरू्ा एसट्ोजेि हुनि। 
• संयनुक्त गोली (‘र नपल’)  
• र रजाइिल ररिंग (NuvaRing®)  

तपाईंले सतनपान नगराएको भए सिफाररि गररएका विकलपहरू  

यदर तपाईं सतिपाि गराइरहिनुरएको िैि रिे, तपाईंले कनु िै पनि प्रकारको गर्भनिरोधकको ििौट गि्भ सकिनुहुनि। तपाईंको 
बच्ा जमन्एको तीिरेखि ि हपतापछि तपाईंले चकककी वा रजाइिल ररिंग शनुरुगि्भ सकिनुहुनि। कनट्ासेजपटर इनजेकसि र 
इम्लानट तपाईंको बच्ा रएपछि सीधै शनुरुगि्भ सनकनि।  अनय सबै नवधधहरूको लानग, सतिपाि गराएका र सतिपाि िगराएका 
्नहलाहरूको लानग प्रारम्भिक स्य स्ाि ि।    

तपाईंले गभ्भवनरोधकको बारेिा आफनो िाकटर िा नि्भिँग कुरा गन्भ िकनुहुन्छ। उनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको 
आिशयकताहरूको लावग उत्ति वनण्भय सलन िहायता गनने्छन्।  

What if I need help speaking English?

यदर तपाईंलाई अँग्ेजी बनुझि वा बोलि ्द्दत चानहनि रिे व्ावसाधयक अिनुवारकहरू उपलब्ध िि्। अिनुवारक सेवाहरू नि: शनुलक 
र गोपिीय िि्। यदर तपाईं अिनुवारक चाहिनुहुनि रिे, कृपया क््भचारीहरूलाई बताउिनुहोस् वा 131 450 ्ा अिनुवारि तरा 
रोराषे सेवा (TIS) लाई  फोि गिनु्भहोस्।

©Family Planning Victoria  

रप जािकारीको लानग: Family Planning NSW  

फोि: 1300 658 886 www.fpnsw.org.au 

यो संसाधि Royal Hospital for Women को लानग Family Planning Victoria बाट अिनु्नत छलएर अिनुवार 
गररएको छरयो। 
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